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1.INTRODUÇÃO
O Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, criado em 1951, como
Faculdade de Ciências Econômicas é uma instituição pública, constituída como autarquia
municipal, que foca suas ações no desenvolvimento científico e cultural, na formação com
qualidade de profissionais de nível universitário, e também no fomento à promoção do
progresso social e do bem comum.
Ao longo dos anos, o Uni-FACEF promove uma constante atualização de suas
atividades pedagógicas, legitimando seu trabalho acadêmico científico, na formação de seus
profissionais, proporcionando serviços de qualidade à sociedade. Tem-se como objetivo
maior a formação de cidadãos capacitados para a vida profissional e comunitária que, pelo
saber e pelo ser, atuarão positivamente em vários segmentos e instituições sociais,
colaborando para uma sociedade mais justa e solidária.
Atualmente, são oferecidos treze cursos de graduação: Administração, Ciência da
Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e
Propaganda, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de
Software, Letras, Matemática, Medicina, Psicologia e Sistemas de Informação nos quais o
ingresso se faz por meio de Vestibular, composto de provas objetivas e discursivas.
O Uni-FACEF conta com 73,70% de professores mestres e doutores para o
atendimento anual de, aproximadamente, 2000 alunos, todos concursados em sua área de
atuação. E pensando na continuidade da formação, oferece, ainda, uma diversidade de
cursos de pós-graduação lato sensu, com os cursos de MBA e Especializações e Stricto Sensu,
com o Programa de Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento Regional, reconhecido
pela CAPES.
Evidencia-se que os cursos do Uni-FACEF estão articulados com sua missão: “Construir
e difundir o conhecimento, contribuindo para a formação do ser humano, a fim de que ele
exerça o seu papel na sociedade com ética e cidadania”. Especificamente, corresponde com
as finalidades a que se propõe:
1. formar pessoas com habilidade tanto para um alto desempenho técnico- profissional,
quanto para o exercício da cidadania, com uma vivência ética e participativa no
mundo social;
2. promover a construção do conhecimento, a sua transmissão crítica e a compreensão
do mundo atual, particularmente no que se refere às necessidades nacionais e
regionais;
3. participar do desenvolvimento de condições e ações que evidenciem o “aprender a
aprender” e promovam a educação continuada, nos campos de atuação profissional
com que se identificam;
4. partilhar, com todos os segmentos da sociedade, da identificação, análise e busca de
soluções dos problemas da comunidade, tanto local e regional, quanto da sociedade
mais ampla, estimulados a participar em pesquisas científicas e a publicar seus
trabalhos em eventos.
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Nesse contexto, fomenta-se o Trote Solidário entre os calouros, como uma iniciativa
institucional, já presente no Uni-FACEF há mais de 25 anos, visando à inserção do discente no
ambiente acadêmico, focando a promoção social, agregando em sua formação a
importância de esforços que tornem suas decisões mais éticas e humanas.

2.OBJETIVO
Destaca-se como objetivo do TROTE SOLIDÁRIO Uni-FACEF 2020: integrar os
estudantes dos primeiros períodos de 2020 à comunidade acadêmica do Uni-FACEF com ações
que demonstram a solidariedade para com a sociedade.
Esta é uma oportunidade para a comunidade acadêmica exercer uma parcela de
contribuição no contexto da Responsabilidade Social, tema amplamente discutido nos dias
atuais.
Deve-se ressaltar que se trata de uma atividade EXTRACLASSE, isto é, os estudantes
não estão autorizados a se ausentarem das aulas para planejar e/ou executar as tarefas
relacionadas ao TROTE SOLIDÁRIO Uni-FACEF 2020.

3.FORMATO
A proposta para este ano são ações voltadas à comunidade, desde o ingresso do
estudante na IES. Todos os professores de cada curso serão considerados padrinhos dos
calouros com efetiva participação na orientação e condução das provas a serem cumpridas
pelos mesmos. Os coordenadores de curso atuarão como supervisores de sua turma. Assim,
o TROTE SOLIDÁRIO Uni-FACEF 2020 contará com 2 etapas:
1ª ETAPA – GINCANA SOLIDÁRIA - POR CURSO:
Esta etapa consiste na arrecadação/doação de itens que serão entregues a Instituições que
exercem atividade na devida área, bem como a atuação do calouro junto a entidades de
assistência social.
Nesta Etapa, as metas serão proporcionais ao número de estudantes de cada curso, de
forma que todos consigam competir em igualdade de condições. Neste sentido, para cada
uma das turmas foi estabelecida uma Meta Base, que levou em consideração a média de
arrecadação dos dois últimos anos, sendo esta média dividida por estudante e, na sequencia,
multiplicada pelo número de estudantes de cada um dos cursos. A Meta Base dos cursos se
encontra na Tabela 1.
Da Meta Base, discorrem duas outras metas (Chamadas Meta 1 e Meta 2, dispostas também
na Tabela 1), que se atingidas darão ao curso um excedente na pontuação. O cálculo desta
meta se baseia na superação em 10% e 25% as quantidades dispostas na Tabela 1.
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IMPORTANTE: Caso a turma não consiga atingir a Meta Base, ela receberá 50% dos pontos a
ela equivalentes, desde que não apresente quantidades inferiores a 40% da mesma Meta
Base.
Os alunos serão responsáveis pelo armazenamento dos itens arrecadados até o dia da
entrega, que acontecerá, única e exclusivamente, das 8h00 às 10h00, no dia 20/03/2020, na
Unidade II (Av. Ismael Alonso y Alonso, 2400 – Acesso pelo Estacionamento na Rua Amália
Pimentel). O horário deverá ser rigorosamente observado sob pena de invalidação de
pontos dos itens entregues fora do horário estabelecido.

FASE 1: SUPLEMENTO ALIMENTAR / TAREFA CUMPRIDA = 4.000 PONTOS
Arrecadação de Suplemento Alimentar para o Hospital do Câncer. Os calouros, com o
apoio dos veteranos e de seus professores padrinhos deverão arrecadar latas de
suplemento alimentar adulto, 400 gramas, sabor baunilha, da marca Ensure.
Para ser considerada “tarefa cumprida”, o curso deverá entregar, no mínimo, o
número de latas proporcional ao número de alunos do curso, conforme tabela 1.
IMPORTANTE: A pontuação para as Metas 1 e 2 serão de 4.500 e 5.500, respectivamente.
As latas deverão ser entregues juntamente com os demais itens no dia 20/03/2020, na
Unidade II do Uni-FACEF, acesso pelo Estacionamento - Rua Amália Pimentel, entre 08h00 e
10h00. Após essa data, o total arrecadado será entregue no Hospital de Câncer de Franca,
por estudantes e professores, em data a ser definida.
FASE 2: ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS / TAREFA CUMPRIDA= 4.000 PONTOS
Cada equipe deverá montar um Kit-Alimentação com os seguintes itens e as
respectivas quantidades abaixo relacionadas. Cada Kit-Alimentação deverá vir embalado em
plástico transparente e NECESSARIAMENTE conter:
•
•
•
•

2 pacotes de 5kg de arroz - tipo 1;
2 pacotes de 2kg (ou 4 pacotes de 1kg) de feijão - tipo carioca;
3 unidades óleo de soja (1 litro ou 900ml cada); e
6 pacotes de macarrão espaguete de ½ kg (ou 3 pacotes de 1 Kg).

Para ser considerada “tarefa cumprida”, o curso deverá entregar, no mínimo, o
número de kits proporcional ao número de alunos do curso, conforme tabela 1.
IMPORTANTE: A pontuação para as Metas 1 e 2 serão de 4.500 e 5.500, respectivamente.
Os Kits deverão ser entregues juntamente com os demais itens no dia 20/03/2020, na
Unidade II do Uni-FACEF, entre 8h00 e 10h00.
FASE 3: DOAÇÃO DE SANGUE/TAREFA CUMPRIDA = 3.000 PONTOS
Os calouros deverão promover, entre seus membros, a conscientização da
importância da doação de sangue e levá-los à ação de doação. Os interessados em doar
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sangue deverão dirigir-se ao Hemocentro de Franca (Av. Dr. Hélio Palermo, 4181 – Vila Santa
Eugênia). Após o doador passar pela entrevista, ele deverá solicitar ao entrevistador o
comprovante de doação de sangue, informando que está doando em nome do Trote
Solidário Uni-FACEF 2020. Ao final o doador receberá um cartão com carimbo e assinatura
do Uni-FACEF, que contará como doação realizada pelo curso.
Todos os comprovantes – devidamente assinados e carimbados - deverão ser
entregues pelos representantes dos cursos no dia 20/03/2020, quando serão entregues,
também, todos os itens de doação (alimentos e suplementos), em data e local determinados
nesse Regulamento.
Considera-se tarefa cumprida a doação de um número de bolsas de sangue que seja
proporcional ao número de estudantes por curso (vide tabela1).
IMPORTANTE: A pontuação para as Metas 1 e 2 serão de 3.500 e 4.500, respectivamente.
Tabela 1 – Metas Base de Arrecadação
Meta Base
Curso
Administração
Ciências Contábeis
Computação
Comunicação Social
Enfermagem
Engenharias
Letras
Matemática
Medicina
Psicologia
Total

Curso

Alunos

Kit Alimentação

Suplementos

Doação de Sangue

80
31
85
33
34
52
21
26
66
52
480

89
35
95
37
39
59
24
29
75
59
541

126
49
134
52
54
83
35
41
105
83
762

36
14
38
15
15
24
10
12
30
24
218

Meta 1 - excedente a partir de 10% da meta base
Alunos
Kit Alimentação
Suplementos

Doação de Sangue

Administração

80

98

139

40

Ciências Contábeis

31

39

54

15

Computação

85

105

147

42

Comunicação Social

33

41

57

15

Enfermagem

34

43

59

17

Engenharias

52

65

91

26

Letras

21

27

39

11

Matemática

26

32

45

13

Medicina

66

83

116

33

Psicologia

52

65

91

26

Total

480

598

838

238
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Curso

Meta 2 – excedente a partir de 25% da meta base
Alunos
Kit Alimentação
Suplementos

Doação de Sangue

Administração

80

111

158

45

Ciências Contábeis

31

44

61

18

Computação

85

119

168

48

Comunicação Social

33

46

65

18

Enfermagem

34

49

68

19

Engenharias

52

74

104

30

Letras

21

30

44

13

Matemática

26

36

51

15

Medicina

66

94

131

38

Psicologia

52

74

104

30

Total

480

677

954

274

FASE 4: PASSOS SOLIDÁRIOS = 2.000 PONTOS
A Comissão Organizadora instituiu o “Passos Solidários”, que deverá ser realizado
por no mínimo um estudante de cada curso, com a finalidade de promover o espírito de
solidariedade desde o início do ano letivo e do início das atividades do Trote Solidário UniFACEF 2020.
Essa ação consiste em uma corrida solidária, nas dependências da APAE, com a
participação de calouros do Uni-FACEF e os usuários da APAE. Nessa corrida os calouros
estarão conduzindo cadeirantes e autistas em um desafio que valerá pontos pela
participação.
A ação ocorrerá no dia 13 de março de 2020, das 09:00 às 10:30, na Avenida Nazira
Aidar, 100 - Jardim Petraglia.
O objetivo, aqui, é promover a solidariedade, a conscientização a respeito das
necessidades do outro, principalmente pelo fato de que a vida em grupo nos exige o espírito
de respeito, de altruísmo, de solidariedade e de entendimento das limitações e
desigualdades sociais impostas à sociedade. Dessa maneira, o “Passos Solidários” é uma
forma de o Uni-FACEF apresentar um relevante elemento de sua cultura, por meio do qual
promove a solidariedade como força inicial para amenizar os problemas sociais e, a partir
daí, encontrar soluções sustentáveis e éticas para eliminar tais problemas – fim último da
universidade, por meio do conhecimento.

2ª ETAPA – GINCANA SOLIDÁRIA – POR EQUIPES
No dia 20/03/2020, às 10h00, após a entrega dos suplementos e dos kits de alimentos,
na Unidade II (em sala a ser definida), a comissão organizadora do Trote Solidário 2020 do
Uni-FACEF realizará um sorteio entre os cursos que comporão as equipes participantes da
Gincana de Encerramento. Dois cursos formarão cada uma das cinco equipes (ver tabelas 2 e
3). O critério de sorteio será com base no número de estudantes de cada curso, sendo os
mesmo divididos em dois potes, de acordo com o número de estudantes que possui cada
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turma, de forma que haja equidade nas equipes. Deverão estar presentes no mínimo dois
integrantes de cada curso para acompanhar o sorteio.
Tabela 2 – Cursos e alunos
CURSO

ALUNOS

Administração – Diurno/Noturno

80

Ciência da Computação

27

Ciências Contábeis

31

Comunicação Social – Publ. e Propaganda

33

Enfermagem

34

Engenharia Civil

34

Engenharia de Produção

18

Engenharia de Software

34

Letras (Port./Inglês)

21

Matemática

26

Medicina

66

Psicologia

52

Sistema de Informação

24

Fonte: Sistema Acadêmico/Uni-FACEF, em 18/02/2020
IMPORTANTE 1: A ausência de integrantes do curso anula o direito de contestação
sobre o sorteio
IMPORTANTE 2: As pontuações adquiridas pelos cursos sorteados serão somadas
para compor o Resultado Final do Trote Solidário Uni-FACEF 2020, que juntamente com a
pontuação conquistada na Gincana de Encerramento determinará a equipe vencedora
Tabela 3 – Equipes (A ser preenchida em 20/03/2020)
Equipes/cursos
Cor
Total de Alunos
Amarela
Branca
Laranja
Verde
Vermelha
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Para a entrega dos itens referentes às Fases 1, 2 e 3 foi realizado um sorteio na presença de
calouros, a fim de definir as salas. As entregas ficaram assim definidas:

Tabela 4 - Sala para Entregas por Curso
Curso

Sala

Administração

113

Ciências Contábeis

103

Computação

105

Comunicação Social

110

Enfermagem

111

Engenharias

112

Letras

104

Matemática

109

Medicina

102

Psicologia

108

O Trote Solidário Uni-FACEF 2020 foi idealizado com um olhar para os 17 ODS (Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável da ONU), com ações sociais em Instituições de Caridade,
Dramatização Musical/Teatral, Desafios Culturais e Evento em parceria com a APAE. Deste
modo, espera-se fortalecer a premissa de que JUNTOS SOMOS MAIS, e despertar em nossos
estudantes, bem como na Comunidade, de modo geral, que através de ações conjuntas
poderemos contribuir para a “diminuição da pobreza em todas as suas formas”; “acabar
com a fome”; assegurar a “educação inclusiva”; “reduzir as desigualdades” e “proteger,
recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres”, objetivos previstos
pela ONU.

A. Equipes
Serão formadas equipes por meio de sorteio, conforme Tabelas 2 e 3, anteriormente
apresentadas, de acordo com a quantidade de estudantes matriculados em cada curso
(Tabela 2), de forma a garantir a equidade entre as equipes.
ATENÇÃO: Cada equipe será reconhecida por uma cor (Amarelo; Branco, Laranja,
Verde; e Vermelho), a ser revelada no dia 20/03/2020. As equipes deverão trabalhar suas
respectivas cores na noite de encerramento do TROTE SOLIDÁRIO Uni-FACEF 2020,
utilizando sua respectiva cor no vestuário e adereços. Cada equipe que tiver os seus
membros caracterizados com sua respectiva cor ganhará 1000 pontos, após avaliação do
corpo de jurados.
7

É importante lembrar que haverá registro de presença para fins de emissão de
cerificados.

B. Provas da Gincana
As provas da Gincana estão divididas em 7 fases:

FASE 1: AÇÃO SOCIAL / TAREFA CUMPRIDA = 2.500 PONTOS
Cada equipe deverá promover uma ação social em uma instituição da cidade; gravar
um vídeo, de um minuto, que será apresentado à comissão julgadora para avaliação e
pontuação; junto com o vídeo a equipe deverá apresentar uma lauda (fonte arial 12) com as
seguintes informações: título da ação; número de participantes, objetivos, justificativa e
resultados (a pontuação será dada pela tarefa cumprida). Também deveram ser entregues
fotos e vídeos da execução da ação
A apresentação nas entidades deverá acontecer entre os dias 20 e 25 de março de 2020, e a
entrega do material impreterivelmente às 13:00 do dia 26 de março de 2020 no setor de
Comunicação (Térreo – Unidade II).

FASE 2: GRITO DE GUERRA - Letra no Telão / TAREFA CUMPRIDA = Até 1.500 PONTOS
Cada equipe deverá preparar um Grito de Guerra a ser entoado na Noite de Encerramento, o
qual será avaliado pelos jurados nos seguintes quesitos:
Criatividade – (notas de 0 a 750)
Desempenho – (notas de 0 a 750)
FASE 3: MASCOTE DA EQUIPE / TAREFA CUMPRIDA = Até 1.500 PONTOS
Também em equipes, os alunos deverão pensar e criar um mascote para representa-los.
Ainda, um integrante da equipe deverá se apresentar caracterizado como o personagem e
será responsável pela animação da equipe durante a Gincana de Encerramento. Os mascotes
serão avaliados e pontuados pelos jurados nos seguintes critérios:
Originalidade – (notas de 0 a 500)
Caracterização – (notas de 0 a 500)
Atuação – (notas de 0 a 500)
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FASE 4: ENSAIO FOTOGRÁFICO / TAREFA CUMPRIDA = Até 2.000 PONTOS
Cada equipe deverá entregar cinco fotos tiradas ao longo do trote 2020. Essas fotos
serão enviadas aos jurados com dois dias de antecedência para análise e pontuação. No dia
da gincana as fotos serão apresentadas no telão para que toda a plateia veja e o jurado
apresente sua pontuação para cada foto (de 0 a 400), que somadas resultarão na pontuação
adquirida pelo conjunto (até 2000 pontos).
Ainda, a foto com maior pontuação será premiada pela comissão organizadora.

Fase 5: QUIZ / PONTUAÇÃO MÁXIMA = 2.000 PONTOS ( 200 PONTOS CADA ACERTO)
Na noite de encerramento, dia 27/03/2020, cada equipe será representada por 01 (um)
Calouro de cada curso para participar de uma prova de perguntas e respostas. As 10
(dez) perguntas serão exibidas no telão, com as alternativas. Para responder, as equipes
utilizarão placas com as letras das alternativas. O tema será “A Vida Terrestre” (15º ODS):

“Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação,
deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade”
As referências para estudo se encontram a seguir:
✓ A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Plataforma Agenda 2030.
Acelerando as transformações para a Agenda 2030 no Brasil. Disponível em:
http://www.agenda2030.org.br/sobre/ Acesso em 18.02.2020.
✓ Conheça os novos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Desenvolvimento Sustentável 25/09/2015. Disponível em:
https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimentosustentavel-da-onu/amp/ Acesso em 18.02.2020
✓ Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/Agenda2030completo-site.pdf. Acesso em 18.02.2020,
✓ PENA, Rodolfo F. Alves. "Enchentes"; Brasil Escola. Disponível em:
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/enchentes.htm. Acesso em 18 de fevereiro de
2020.
✓ Brasil. ODS. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politicaexterna/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/134-objetivos-dedesenvolvimento-sustentavel-ods
✓ Negociações da agenda de desenvolvimento pós-2015:elementos orientadores da
posição brasileira 09 DE setembro de 2014. Disponível em:
http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/ODS-pos-bras.pdf
✓ Bibliografia Livre sobre Reflorestamento, Desmatamento, preservação ambiental, ODS.
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Fase 6: FAMÍLIA Uni-FACEF 1.000 PONTOS
A equipe deverá apresentar membros (vivos), de uma família, que estejam estudando
atualmente ou que concluíram uma graduação ou pós graduação no Uni-FACEF. Vale, para
esta prova: irmãos, pais, avós maternos e paternos e tios.
A veracidade das informações será apresentada pela secretaria do Uni-FACEF através do
Sistema Acadêmico. Também deverá ser apresentado por cada membro da família
documentos de identificação que comprovem o vínculo familiar.
Será considerada vencedora a equipe que apresentar uma família com maior número de
graduados ou pós-graduados no Uni-FACEF. Em caso de empate, as equipes são igualmente
pontuadas.

Fase 7: DRAMATIZAÇÃO MUSICAL OU TEATRAL NO ENCERRAMENTO
Trata-se de uma apresentação artístico-cultural a ser realizada na noite de
encerramento. Essa apresentação contará com a participação de um estudante de cada
curso da IES e será coordenada pela professora Eloísa Ivan. Essa fase não será pontuada.
Consiste no fechamento do Trote Solidário 2020.
A contagem final de pontos ocorrerá no dia 27/03/2020, sexta-feira, a partir das 19h00 e
o encerramento do evento está previsto para as 22h30 do mesmo dia - Local de
encerramento e divulgação dos pontos: Uni-FACEF – Unidade II.

4. OBSERVAÇÕES FINAIS
1) Na noite de encerramento do TROTE SOLIDÁRIO Uni-FACEF 2020, poderão ocorrer
provas-surpresa e que valerão pontuação.
2) As equipes deverão entregar registros das fases 1, 2, 3 e 4 da 1ª etapa; e da fase 1, da 2ª
etapa; por meio de fotos e vídeos. Os registros deverão ser gravados em 01 CD/DVD. Esse
material será utilizado para fins de documentação e acervo do Uni-FACEF e deverá ser
entregue até o dia 26/03/2020, às 13h00, no setor de Comunicação da Unidade II. Atribuirse-á 1.000 pontos para o conjunto de fotos e 1.000 pontos para o conjunto de vídeos. O
resultado será divulgado na noite de encerramento.
3) É proibido pedir donativos em dinheiro em nome específico do Hospital do Câncer ou de
alguma entidade filantrópica. Deve-se informar que a doação é destinada ao TROTE
SOLIDÁRIO Uni-FACEF 2020. Em caso de necessidade de ofício, procurar a Comunicação,
na Unidade II.
4) Cada equipe deverá trabalhar a identidade visual (cor da roupa, adereços etc.) e a
animação, para a noite de encerramento do TROTE SOLIDÁRIO Uni-FACEF 2020, de
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forma a destacar sua torcida, pois esse quesito será avaliado pelo corpo de jurados.
Atribuir-se-á 1.000 pontos à equipe que cumprir este quesito.
5) É vedado o uso de Apitos, Buzinas e demais apetrechos que emitam sons excessivos,
além de efeitos pirotécnicos, sob pena de perda de pontos.
6) Na noite de encerramento, é obrigatória a presença dos estudantes, vinculada à emissão
de certificado de participação na gincana TROTE SOLIDÁRIO Uni-FACEF 2020.
7) Os casos omissos ao presente Regulamento serão avaliados pela Comissão
Organizadora.

Coordenação 2020

trotesolidario@facef.br
Prof. Dr. José Alfredo de Pádua Guerra – Reitor - josealfredo@facef.br
Profa. Ma. Flávia Haddad França – Pró-Reitora de Extensão Com. e Desenv. - flaviahaddad@facef.br
Profa. Dra. Melissa Franchini Cavalcanti Bandos – Pró-Reitora de Administração - melissa@facef.br
Profa. Ma. Alba Penteado – Coordenadora de Marketing - alba@facef.br
Me. Welton Roberto Silva – Procurador/Pesquisador Institucional - welton@facef.br
Me. Lucas Antonio Santos – Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais - lucas@facef.br
Me. Rosana Aparecida Branquinho – Assessora de Difusão Cultural - rosanabranquinho@facef.br
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